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        ادارات كل بيمه اي استانها

 نحوه ي دریافت و ذخيره سازي عکس بيمه شدگان از پایگاه سازمان ثبت احوال كشور    موضوع:

 سالم علیکم 

 با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( 
ها هنگام مراجعه به واحدهای ی و احراز هویت بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تبعی آن لزوم شناسایبا عنایت به  ماً؛احترا      

در  کشور دریافت و نگهداری عکس مخاطبان از طریق تعامل برخط با پایگاه سازمان ثبت احوال کانام ،ی و مراکز درمانیاجرای

تکمیل به منظور  لذا، الکترونیک فراهم گردیده است پرونده رشیوهای نامنویسی متمرکز، خدمات متمرکز دفترچه درمانی و آسیستم

 می نماید : طوفمعی را به رعایت موارد ذیل ، توجه واحدهای اجرایمخاطبانشخصی  اطالعاته پایگا

شماره سریال مندرج در پشت کارت ملی  می بایست به منظور دریافت نمایه عکس مخاطبان از پایگاه سازمان ثبت احوال کشور -1

است  بدیهی . گردددرج  دفترچه درمانی یاهای متمرکز نامنویسی سیستم یکی ازمی باشد در  اعدادف و وهوشمند که ترکیبی از حر

گذاری بدون نیاز به شناسه  عکس مخاطب مورد نظر بطور هوشمند با کد ملی مربوطه، شده شماره سریال واردتناظر در صورت 

در صورت عدم تطابق عکس دریافتی با عکس مندرج بر روی کارت  . ضمناً الکترونیک ذخیره می شوده پرونددر آرشیو  توسط کاربر

نسبت به ارجاع مخاطب به سازمان ثبت احوال جهت رفع  است الزمملی هوشمند، پس از کنترل و اطمینان از ثبت صحیح اطالعات 

 مغایرت اقدام گردد.  

 .توجه شودحروف بزرگ و كوچک  به درج   در هنگام ثبت شماره سریال مذكور،:  تذکر

بیمه شدگانی که جهت دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام نموده لیکن تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند، کد رهگیری   -2

 بجای سریال مذکور قابل استفاده و بهره برداری می باشد.  آنان مندرج در رسید کارت ملی هوشمند

)جهت  وصوفمدر خصوص مخاطبانی که نمایه عکس آن ها از پایگاه ثبت احوال دریافت گردیده، عکس دریافت شده از پایگاه  -3

از طریق اسکن و  در سایر موارد از جمله اتباع خارجی، عکسی کهو آنان چاپ خواهد گردید  درمانی روی جلد دفترچه (کنترل

 . وی جلد دفترچه درمانی چاپ می شودالکترونیک ذخیره شده، ر پرونده شناسه گذاری در آرشیو

دریافت عکس مخاطبان از پایگاه ثبت احوال محدود به مرز جغرافیائی شعب نبوده و این امر توسط همه واحدهای اجرائی اعم از  -4

 ن امکان پذیر می باشد .شعبه، شعبه اقماری و کارگزاری های رسمی سازما

از آنجائیکه فرآیند استعالم عکس مخاطبان از پایگاه ثبت احوال و افزودن آن به آرشیو الکترونیک مخاطب و تاثیر آن در تکمیل  -5

اطالعات پایگاه متمرکز به عنوان یکی از شاخص های موثر در ارزیابی و ارزشیابی عملکرد استانها و شعب لحاظ خواهد شد، لذا 

              ادارات کل استان ها می بایست بصورت مستمر بر نحوه اجرای این مهم نظارت داشته باشند.

  
  

  

 

 بهروز كریمی 

مدیركل نامنویسی و حسابهاي 

 انفرادي 
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 رونوشت:

 جناب آقاي قريب معاون محترم بيمه اي جهت استحضار -

 اطالع و اقدام الزمگروه هاي تخصصي اداره كل جهت  -




